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  کبوترها
  

  طور توی پارک دیروز همان
  زل زده بودم

  به فوج کبوترهایی که فرود آمده بودند و
  من بلند و چروک و مهربانیپیرزنی که با دا

  ریخت شان نان می برای
  هم خورد از این همه آرامش لحظه حالم به یک

  نمود ساله می پیرمردی که حدوداً شصت
  :نزدیک آمد

  »توی کشور شما هم کبوتر هست؟«
  :تان را جلو بیاورید البته که هست، اما گوش«: گفتم

  »!تر است شمان بی تعداد کبوتربازهای ما از تعداد کبوترهای
  ...خندید و رفت

  :خندیدم و برخاستم
  

  توی پارک، هیچ کبوتری نبود
  و آن پیرزن

   .ها پیش از این مرده بود سال
■  
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  نوستالژی برای نوستالژی
  

  ای عجب اتفاق ساده
  شود تر می که آدم هرچه غمگین

  .شود از حد معمولش تر می کوچک
  

  :پس دیگر هیچ معمولی نیست، اگر که بنویسم
  ! چه غمگینی خود ای ماللِ بزرگ

■  
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  چیزی سوم
  

  گشت بلمی که از جنگ جهانی سوم برمی
  تر نبود، یک بلم بسیار هم معمولی یک بلم بیش

  های آزاد جهان در آب
  آمد، اما سمت ما می به

  اش را در جنگ جهانی اول یک پاروی
  و پاروی دیگرش را

  در جنگ جهانی دوم جاگذاشته بود
  

  اش پاروی سوم
  .جزو اسرار نظامی بود

■
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  شعر تلفنی
  

  زدم داشتم دیشب با یه دوست قدیمی گپ می
  حرفای زیادی زدیم به هم، خیلی زیاد

  جا بود ولی برای من جالب این
  که تلفنِ اونا سیمش رفته بود از پشت کمدشون

  شون دور زده بود ـ زده بود بیرون ـ رفته بود تو پریزِ تلفن
  ه سیمی بودمالِ ما ی

  مون و دور زده بود ـ که رفته بود تو پریز تلفن
  زده بود بیرون از پشت کمدمون

  گشتیم ولی هرچی می
  مون تلفن
  نبود
■  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



13 
 

  
  

  اولین کس من بودم
  !سرش زده است بیچاره که فکر کردم به

  مادربزرگِ مادربزرگش اعتقاد داشت
  اند، اش کرده ها دوره که جن

  :گفت یاش م ی نبیره نوه
  »!اختاللِ دستگاه مغزی«

  و خودش هم اعتقاد داشت
  که شب پیش، خواب خیلی بدی را

  خیلی بدی دیده است با کیفیت خیلی
  و حاال دارد توی بیداری

  .کند اجرایش می
  

  شان اولین کسی بود مشاور خانوادگی
  !بیچاره... سرم زده است به "من"که فکر کرد 

■  
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  !ضدِیخ :بیرون سرد است، بفرمایید
  

  کنم من در کشوری زندگی می
  ی خدا سرد است که همیشه
  یخ نوشید، ها به جای چای و قهوه، باید ضدِ و صبح

  جا مکان گرمی هم هست اما در آن
  دادن، مکانی برای لم

  تکثیر معانی داغ
  .و نوازشِ روح

  تواند باشد و آن مکان هرجایی می
  هر جایی

  !بیرون از شعرِ من
■  
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  شود وقتی که کوچه از دشت خالی می
  و دشت از کوچه
  یا هردو از هم

  کنم و سر چارراه دو را ضربِ دو می
  شوم مجنونی می

  ایستاده
  ای، شلوار سورمه و با کت

  که از شدتِ ضرباتِ سرگردانی
  جَوَد و کراوات می
  !لیلی: گوید به لیال می

■  
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  های زمان عاشقی چکمه
  

  ام عاشقی را حفظ کردههای زمان  هنوز چکمه
  آورم ها را از توی کمد درمی هروقت که آن
  فشارم ام می و روی سینه

  وزد ام می سردی عمیقی توی تن
  که خوشبختانه

  .تأثیر است ی دمای هوا بی روی درجه
■  
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  زمستان
  

  تقطیرِ روزهای بخاری
  و سیستم کارگذاریِ آن

  در رادیاتور شوفاژ
  قابلِ تأمل نیستخود چیزی  خودبه

  
  اما اگر از صحنه کنار بروی

  کشم پرده را می
  !قدر تابستان است تا ببینی چه

■  
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  سایه
  

  تو اتاقی که کامالً تاریکه
  گردم میدارم دنبال یه سایه 

  ی کامل یه سایه
  یه سایه

  هایی که تو نوره عین همون سایه
  کنم کنم پیداش نمی ولی هرکاری می

  ش خوردهجا فکر کنم نور به همه
■  
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!  
  

  داری های پیر و شاخ ای از گوزن فردا به گونه
  کنی وحش خواهی دید فکر می که در باغ

  طور کنی که چه و تعجب می
  اند، ها تا امروز زنده مانده این

  وحش هیچ گوزنی نبینی فردا اگر در باغ
  کنی ها هم تعجب می تر از این بیش

  و تازه اگر فردایی نباشد
  در آن ببینیوحش را  تا باغ
  آورد جای تو شاخ درمی وحش به وقت باغ آن

  هایت نخواهی داشت؛ و تو دیگر نیازی به شاخ
  ...کنی ها را پرت می آن

  .کنی چیز تعجب نمی و دیگر از هیچ
■  
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  زده ای جنگ خاطره
  

در گوش ما چیزی نجوا کرد که . زیر پتوی ما خزید پس جنگ به... 
ب ما ماند، مضمون نجوایش را حدس جنگ توی رختخوا. مفهوم نبود
برای مدتی جنگ . خواهد جای خواب ما را گرم نگاه دارد زدیم که می

کردیم  هامان را وادار می ها مرغ صبح. پهلوی ما ماند، توی رختخواب
رو  های ما هم از آن و مرغ. تری برای مهمان بگذارند های بزرگ تا تخم

ی  قاعده ان را که بههاش که نجیب بودند و خانگی، هرصبح تخم
چیدند و پشتِ درِ اتاق  های یک شترمرغ بزرگ بود در زنبیلی می تخم
گفتند  این دلیل که فردی بود بسیار منظم و می  جنگ به. گذاشتند می

سربازی رفته است، تحصیل کرده است و باألخره سرش توی 
ه توج های داخل اتاق هم البته که بی پاش و کتاب است، به ریخت حساب

هم ریخته  کرد که نظم خانه به نبود و با نگاه پرمعنایی ما را متوجه می
هایمان نجیب بودیم و خانگی، سریع  رو که مثل مرغ است و ما از آن

  .کردیم جارو می و ها را آب خانه را مرتب کرده و داخل اتاق
  

ی خود شدیم و حس  زده شب وارد رختخواب جنگ هنگام که یک تا آن
چرخد و  گ از زیر پتو بیرون آمده و توی اتاق میکردیم که جن

خواب زده بودیم واقعاً  و ما که خودمان را به. کشد هرجا سرک می به
خواب هم  اش این بود که به واقعیت. ایم خواب رفته حس کردیم که به

های درازی را بر ما رفته بود و  یعنی در اصل، خواب راه. نرفته بودیم
های ما را غافل دید،  که چشم و بعد همین. دانستیم البته ما این را بعداً

  ■ .جنگ به انتهای خود رسید
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  پیکنیک
  

  دیشب توی شهر پرسه زدم
  جایی دنج همان داخل شهر پیدا کردم

  دلم تنگ شده بود برایت
  نشستم
  ای برایت نوشتم و خطش زدم جمله
  ی دیگری نوشتم و  جمله

  طش زدمدوباره خ                              
  های دیگری طور جمله ی دیگری و همین جمله

  شان زدم که هی نوشتم و هی خط
  کار را ادامه دادم،  قدر این آن

  :که حس کردم
  

  .ام ی شعری نشسته روی تو در جایی خارج از محدوده روبه
■  
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  ارثیه
 

  .ای غریب ارثیه: رادیویی عتیقه دارم
  وجم هرروز صبح، از موج چهارمِ آن رادیوی سه

  ای های زنده آدمک
  ی یک سرباز معمولی شده ی دو بند انگشتِ قطع به اندازه

  جهند  بیرون می
  و من را حین خوردنِ صبحانه

  :کنند شان خیره می وغریب حرکات عجیب ها به ساعت
  !عیار یک نمایش آکروباتیک تمام

  انگیز و پرتفریح ی نشاط در آن لحظه
  دهد خنده به حافظه امان نمی

  یاد بیاورم که بعد از جنگ کنم و به تا فکر
  مدت است که این رادیوی لکنته در این گوشه افتاده است، چه

  من رسیده است کسی به این ارثیه از طرف چه
  و چند قرن
  چند قرن
  گذشته و

  حال هیچ دستی تابه
  !آن را روشن نکرده است

■  
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  سیاستِ روز
  

  دیروز
  شکستند کامالً  ها کاسه
  طور مینههم  ها کاسه نیم

   
  امروز
  دیگر
  یچیز
  !ست یدیگرچیزِ  نیم زیرِ
■  
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  چاک ی عاشقانه از عاشقی سینه نامه
  
  دوستت دارم"

  تیک ساعتت را تخمین بزنم توانم شدت تیک چون نمی
  روی ها سرِ کار یا هرجای دیگری که می دانم صبح چون نمی

  پوشی یا شِبرو های ورزشی می کفش
  خوری می دانم روزی چندوعده غذا نمی

  )خوری؟ و اصالً قهوه می(ریزی، یا سَم  ات شیر می و توی قهوه
  ست ات زخم چند چاقوی لعنتی دانم توی سینه چون نمی

  ای ای یا متولد شده و حاال روی تختِ کدام بیمارستان مرده
  )امت جا نیاورده امت و به یا دیده(امت  شناسمت، اصالً ندیده چون نمی

  یلی از چیزهای دیگردلیل خ دوستت دارم به
  بینم شان نمی که ضرورتی برای گفتن

  چیز ضروری نیست ضروری نیست، هیچ... نه
  دیروقت است، فردا صبح زود کالس دارم: ضروری نیست بگویم
  دوستت دارم: ضروری نیست بگویم
  ضروری نیست: ضروری نیست بگویم

  م نیست ـ نه، چیزی... ها؟
  ام کمی فقط خسته

  بمباید بگیرم بخوا
  خوابم نیا؛ حاال تو هم مثل همیشه لطف کن و به

  ■"!خدا عاشقت هستم به
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  ، پشتِ ویترینِ)از دستِ راست(هی مانکن سومین 
  ،Alexander، واقع در خیابان “Aleksi 13“ی  مغازه

  :Nordeaجنب بانکِ 
 

  ای احتیاج دارم من به جنده
  کمی
  !تر از تو زنده
■  
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  ی احتضار سفرنامه
  

  طولِ سفر از دهلیزهای تنفس مصنوعی دویدن در
  :تصویر، نور، صدا، دوربین، حرکت

  
  بینم خوابِ آن خیابان همیشگی را می

  های ممتدِ ماشین و با بوق
  گیر های نفس آن سرباالیی

  دم
  بازدم
  باز
  دم

  این اتاق، چشم است و بینی و قطراتِ معلق بزاق گوشِ تا گوش
  بینی فایده است، نمی بی

  ی قبل از اجرای طرح سمتِ گذشته دود به ه میاتاقی بدوی ک
  ...ریزی پی

  تپش،
  جان جانِ طبیعتی بی افتد به تپشی که می
  پُر دو لیوانِ نیمه

  ی اشباح های پریده رنگ
 Kontulaی  کافه

  های غریب همهمه
  خطی ـ جعلی های خط هایی با شناسنامه ی نقاب خطوطِ محوشونده
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  ای پیدا شده خطاب به یکی از هی نام این چندسطر از میانِ بریده
  ببین... آشنایان ـ دوستان

  بین ذره
  دوربین

...  
  بینی فایده است، نمی بی

  گذرد، از چشم می
  ایستد تصویر پشتِ چشم می  

  ...ی آغاز خلقت بشر دونده
  نفس پاکردنِ دوربینِ بریده پابه

  مکان های زمان بدون ای از خانه ایستِ کاملِ اتاق با توقف درمیانِ خانه
  

  نفس بکش ـ
  نفس بکش

  نفس
  نفس
  نفس

 
  

  بینم خواب آن خیابانِ همیشگی را می
  ...های ناتمام با آن سرباالیی

■  
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  فانوس
 

  حرف بیاید چیزی، کسی که به پیش از آن
  و بگوید از کسی، چیزی

  راه به آخر خود رسیده است
  !ای رفیق ـ رسیده

  
  در انتهای انتها

  فانوسی روشن هست
  اش پیشه

  .یخاموش
■  
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  رفتار جهان با خودش رفتار درستی نیست
  

  کند آینه فکرهای بدی دررابطه با تو می
  

  رفتار جهان با تو اصالً رفتار نیست
                                                         

  !برگرد                                                            
■  
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  جغدها
  
  خوانم رفه نکن، دارم برایت شعر میس

  روز یادت هست البد آن
  :که گفتید... که من و تو و یوسف نشسته بودیم توی آن کافه

  حاال برای تنوع هم شده شعری بخوان،
  !بود» کبوترها«مثالً همان که اسمش 

  قدر سرفه کرد که یوسف هی سرفه کرد، سرفه کرد، آن
  شان نماند کدام ه اثری از هیچک جا پریدند و همین تا کبوترها یک
  ».حالم خوب شد«: گفت. اش قطع شد او هم سرفه

  !خوب شد؟: گفتم
  !چی؟: گفت
  !که آخرش کبوترها را پر دادی همین: گفتم
  !های من بپرد اصالً کبوتر نیست، جغد است کبوتری که با سرفه: گفت

  کنی حق با او بود؟ تو چی؟ تو هم فکر می
  

  "دانی چه می"حاال که 
  »جغدها«پس گوش کن به شعر 

  سرفه نکن گفتم،
  که کبوترها برگردند همین
  شعر

  .شود تکراری می
■  
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  کس یاد هیچ
 

  گیرد ها گاهی از یاد تو خوابم نمی شب
  خوابم یاد تو می ها گاهی به و شب

  مانم در این میان لحظاتی هست که بیدار می
  لحظاتی

  .خوابم کس می که در یاد هیچ
■  
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  !هنگام خصوص آن به
 
  هنگام خصوص آن به

  خوانَد که هرگز و هرگز برایم آواز می
  
  هنگام خصوص آن به

  کنم اش را ورانداز می که الم تا کام آوازِ نخوانده
  
  چکان با دهانِ باز هنگام که قفلی بزاق خصوص آن به

  مانَد اش خیره می به دهانِ بسته
  
  چیز با تعجب هنگام که هیچ خصوص آن به

  کند نگاه نمی چیز در هیچ
  شود تا رعایتش کنیم و سکوت مریض می

  
  هنگام خصوص آن به

  شان مدام هیس که با هیس
  »...هنگام خصوص آن به«کنند که هی نگویم  اشاره می

  !هنگام آن
  اکیداً
  !هنگام خصوص آن به
■  
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  شعری برای دن کیشوت

  
  تا این پنگوئن از آن درخت نیاید پایین شعر نخواهم گفت

  خت پنگوئن نشود اصالً باز شعر نخواهم گفتتا این در
  »!ــ کوتاه بیا، ول کن یا حداقل کمی یواش« 

  !شیطانی هستی تو دیگر چه : این را فیلسوفی که به دن کیشوت گفته بود
  خوشک از کنار جاده گذشته بود و بعد، خوش

  هایش را هم در جیب، سوت زده بود گاه دست و گه
  .و اول اسمش را هم یادم نیست تا چه رسد به آخر اسمش، گفت

  بعد، دیگر کسی چیزی نگفت
دانه  که فکر کنی سکوت آمد مثالً جیغ زد و موهای سرش را دانه نه آن
  کَند
  نه،

  من کوتاه آمدم و شعر نگفتم
  تا

  یواش از خر شیطان که پنگوئن هم یواش این
  پایین آمد و

  درخت، 
  .شبیه خودش شدتر از پنگوئن  بیش
■  
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  های بچه و باباش بازی تاب
  

  ست تابی اگر بی تاب
  نیستبهتر از تاب  سرسره

  !ی که نیست، هست؟باز
  باشد
  بابای را تازه خیلی هم دوست دارد باز
  :هستکند تاب  ولی فکر می ،خوبی نیست چون نبوده سوار تاب
  اشدببازی هنوز باید خوب  چون تاب ،بازی هنوز خوب است تاب پس
  ـشود  خوردن هم که خسته نمی تاب تاب تاب از تاب تازه

  باباشود  شود خسته نمی نمی خسته
 کم کم ،کم که خسته کم ،گردد کم که برمی کم ،رود کم که می کم چون
  !خب ...که

  .باباخسته شد . خسته شد حاال
  کرده  اش کالفهگیرد یا بازی  که فکر کنی گیج شده یا بهانه می ی نه اینول

  :نه ـهوای خانه کرده ـ دلش و یا
  جهانکند و برگردد تا هی  کهی جهان را تر ـکه ـ تنها از این بابا

  !شدخسته  ـکند بابا را ـ کو تر برگردد
  استی شده  اصالً بهتر نیست همین بابایی که برای خودش من پس
  بابای که برای خودش  همین من مثل

  راچسبد طناب برای همیشه سفت بنشیند و قایم ب بار کی
  یشدهو وقتی بزرگ شدی عزیز بابا خیلی بزرگ  کتو ی تا

  :ی و از پشتبیای
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  یک
   دو
  جهان طوری هلش بدهی با
  :نه ...یک عمر که
  ...تا سه
  !!!هوا این: اصالً. ..هزارتا ...ی عمرخیل
  وبکشد تا بابا برگردد دوباره  طول

  برگردد وبارهد                                                
  !بابا؟
■  
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  کنم ی کوچکی را در خانه نگهداری می رودخانه
  نشینم و ساعته لبش می24

  کنم، اش می تمامِ وقتم را صرف پرورش
  اما چه اشکال دارد

  درعوض ارزش دارد
  بزرگ که شد

  فرستمش توی آکادمی آکسفورد در لندن درس بخواند می
  مدعضویت فرهنگستان عمومی درآ و بعد که به

  یعنی برای خودش دریایی شد و برگشت
  .ریزم ی کامل از فرهنگ دهخدا را در آن می یک دوره

■  
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  روز، بعدِ رفتنِت بعدِ اون
  خوابمو وا کردم های اتاق پنجره

  اجازه دادم
  تاکفتر بیان تو قناری و چن تعدادگنجیشک و دوسه یه

  ختن توتا سموراَم ری شیش و پنج گربه تا سگ و هفت که دیدم یه
خرچسونک  ردیف مار و یه تا تا شیر و پلنگ و چل بیست بعد، ده

  دنبالشون
  وحشی شد دونی چه باغ خالصه نمی

  کرد ولی هنوز نفهمیدم که چرا عکست رو تاقچه بازم فکر می
  که این اتاق
  !دیدنای ما دوتا کوچیکه واسه خواب

■  
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  فهمن ماشینا می
  
  وایمیستنشینا خودشون شی نترس برو ما خیابون که رد می از

  فهمن  می ماشینا
  شه یمفهمن که یه آدمِ زخمی داره از عرض خیابون رد  یم
  تو بگیر و برو، از ماشینا نترس خونِ ردِ

  ـ! چی آخرِش کهتا بوقم بزنن،  چار سه بذار
  .وایمیستن

   
    روزا این

  .دیگه خر نیستن ماشینا
■  
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  احتیاطبا  چنین اینشب مطمئنم این آدمی که دارد این وقتِ  من
  هایِ حیاط  کنار نرده از
  دارد یبرمرو قدم  ی پیادهتو

  !شروع کند به دویدن ناگهانکه چرا آخر باید  کند به این فکر می دارد
  بودماگر جای او  من
  کردم یماین فکر  به
  برنخورداز کجا بدوم تا پایم به چوبی، سنگی، چیزی  که

  ... اگر جای او بودید شما
  ...  اگر اه آن

  گرفت یمآمد دهنِ این پنجره را گِل  یکی می کاش
  است غذایی برای شب آماده کنم  بهتر
  یهای وضعیتهمه در چنین  ما

  باشیمنایِ دویدن داشته  باید
  : کنم می تکرار

  !باشیمباید نای دویدن داشته 
  ی نه، ول

  رود یمخودش پیش   همه چیز به روالِ عادیِ
  :امابه تکرار نیست،  الزم
  رود  چیز به روالِ عادیِ خودش پیش می همه
  ای که در آن  ی صحنهحت

  دوند ی میا  سایه پیِها دارند  پلیس                              
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   اش جسم که
  و  دادهاش تکیه  های حیاطِ خانه به نرده
   هاست مدت

  را  دویدن
  .کرده فراموش

■  
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  آ و ا ن گ ا ر د
  

  مون ی کهنه خونه
  عوض کرده  نیشونشو
  ی قدیممون خونه به

  مون ی تازه خونه چون
  تغییر داده نشونیشو

  .ی جدیدمون خونه به
■  
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  خیلی آوانگارد
  

  ...آی
  از اتوبوسِ نسیه یک زنِ پیاده در صف نانوایی و ایستگاهِ سبزیجات

  ...آخ
  سبیلِ این مرد اگر از پشت هلش بدهد چخماقی

  ...اوه
  !گاردشدت آوان زبان شعر من به

■  
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  تجویز
  

  چیزاز هر پیش
  کنخودت اجتناب  از
  ...پرهیزاجتناب،   ازچیز،   بیش از همه و

  استتو خوب   برای سالمتی این
   بشودی رستورانی که از آن  کنار پنجره  بنشین بعد

  کشیدرا نفس  هیمالیا
  تو نکش اما

  ای چیزی ندیده کن فکر 
  ـرا پایین بینداز و تصور کن  سرت
  کشید،های ماکارونی باال  شود با رشته را می هیمالیاهای   وهک رشته

  !روشجرعه شراب هم یک 
  !نوش
  یا گرفتهدر ارتفاع مناسبی قرار  حاال

  عزیزمکن  استفراغ
  بزن عُق
  پایین بیا
  توی درد دوا

  است ممکن
   هرگز
  !نباشد ممکن

■  
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 موش

  
 چرخی می داری مثالً هنوز دورِ خودت

 ای چه که خودت نساخته دورِ خودت، دورِ آن

  دورِ دودِ سیگاربرگِ فیدل،

 های پس، پیش، گشاد، تنگ دورِ سوراخ

 های تخیلی کردن کیف پامال اندرسون، دور  دورِ باسنِ شریفِ

 دورِ دنیا در هشتاد روز

 آورده است دورِ خیالِ سنجاقکی که دُم در

 کند جاسوس سازمانِ سیاست و فکر می

 اطواری  ی کلماتِ جنده دورِ تله

 کنند دورِ تمامِ آن چیزهایی که فکر می

 کنند می کنند، ثابت نه فکر نمی

 که تو

 کامالً

 و فقط

  یک

 !موشی

■  
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  ضدخاطرات
  

  درازی دارم و خاطرات جالب و دور
  شان که اگر روزی حوصله کنم و بنویسم

  خروارها کاغذ الزم دارم
  خاطر ندارم کدامشان را به ولی متأسفانه هیچ

  :ن یکیجز ای
  فردا قصد دارم به مهمانی مهمی بروم"

  ".مانم از شانس بد باران شدیدی خواهد گرفت و من در خانه می
■  
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  !جا که چی ای از شهر به این همه راه را کوبیده این
  ی ما توقف کن جا توی دهکوره همین
  ات که خشک شد برادر عرق

  رسد هم می شیر مرغ و جان آدمیزاد هم اگر بخواهی به
  رسی دست را بگیری به شاخِ قوچ می چون اگر این

  دست را اگر آن
  !به کونِ مرغ

  هردو دست ممکن نیست
  شوی قربانت چون خودت سرگردان می

پا  وقت ممکن است شاخِ قوچ در کونِ مرغ گیر کند و خون به و آن
  شود

  و بعد تو هم مجبور شوی
  که هی نمازِ وحشت و دعای رفع بال بخوانی و

  ه نیستی،بلد هم ک
  !بلدی؟

  
  !تر تمرین کنم باید بیش... ولی خب... ها، بله!... ـ بلد؟

■  
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  حکایت ازلی
  

  روی شکم خوابیده آسمان به
  غلتم پهلو می من قدری به

  
  ...چرخد زمین هم کماکان می

■  
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  ی ساحلی ترانه
  

  روزِت خوش نیست و حال
  ن تا صدف کنار دریا، تو ساحل افتاده سه
  کنی تو دریا داری و پرت می یشونو ورم یکی

  مونن دوتای دیگه می
  کردی صدفن، چون فکر می

  سنگن، سنگِ سنگ: ولی کور خوندی
  روزِت خوش نیست و حال
  کنی سنگا دیگه ارزش پرت کردنَم ندارن که فکر می چون

  ری وختی داری می
  خوری زمین کنه به یه تکه سنگ و با کله می پات گیر می

  و پرتش کنی،خوای وَرِش داری  می
  زمین چسبیده شدت به ولی سنگ به
  شه کرد ش نمی کنی، چون کاری کاری نمی
  تونی رو به اونایی که لخت مادرزاد تو آب تنها می

  رن ــ دارن شنای قورباغه می
  :داد بزنی

  !من شاشیدم به این دریا
■  
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  چیزای مهم
  

  خودش رفته تو فکر و
  دستشم رفته زیر چونه

  ره ستش درمیکه چونه از زیر د
  خوره رو میز ش محکم می کله
  آد رفته یادش می رفته

  که غیر از کله، دست، چونه، میز
  چیزای مهمی هم تو دنیا هست

  از جمله کله و دست و چونه و میز
■  
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  گردش
  

  روی توی خیابان کمی قدم بزنی کنی ـ می پا می هایت را به کفش
  :کنی نگاه می. ی بایستیشو ناچار می. زند ات می سختی قدم خیابان به

  کالسکه با خودش و اش، یک کالسکه با زنش، یک زن یک زن و کالسکه
  »!ن تو الک خودشون درختا رفته«: گویی با خودت می

  سازند، دختربچه با برف آدمک می  چند
  سازد ها را می تر آدمک آن طرف و آن

  :کنی کس صدایت را نشنود زیر لب زمزمه می طوری که هیچ به
  »!ن کپشتا الکاشونو گم کردهال«

  .بینی کوچک شده، توی کالسکه نشسته است زن را می
  !گوگولی. ی قشنگی ـ چه بچه

  ها حرف بزنی پشت ها و الک دیگر حوصله نداری در مورد درخت
  برای همین

  کنی آهسته در را باز می
  آوری ات را درمی های کفش
  گذاری ها را زیر سرت می آن

  .خوابی و می
■  
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  »وت«
  

  شنوم، صدایت را نمی
  ی سبک اما چند سایه

  ای با انرژی کودکانه
  پرند سوی اتاق می سو به آن از این

  که
  !توئی: گویند ها می خیلی

  حالم که بهتر شد
  ام شناخته ها خواهم گفت که من تو را می به سایه

  ام تو کی هستی دانسته و خوب می
  شنوند که صدایم را نمی ها از این آن
  بلند
  ندبل

  خندند می
  من هم

  خندم می
  اند دانسته ها خوب می کنم آن و فکر می

  !دانم تو کی هستی که من هنوز نمی
■  
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  نشخوار
  

  یعلف
  ی زمینتو
  زمین زیرِ
  ی زمینرو
  من چه کجا به
  روید و یم

  را آن
  یگاو
  ی زمینتو
  زمین زیرِ
  ی زمینرو
  تو چه کجا به
  بلعد و یم

  باز
  ما چه به
  ی دیگر وعلف

  گاو و همان
  همگی چه و به

  همین
.  
■  
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  مدرن عشق پسا

 
  ام را از در حیاط توی کوچه گذاشتم که پای شکسته همین

  یادت نرود
  ام را از دستم بگیر های چمدان

  زیاد نه، اما
  حدود مشخص وانمود کن که مضطربی تا یک
  بعد

  بالفاصله
  برایم یک تاکسی بگیر

  و تا ایستگاه قطار
  .ام بیا برای بدرقه

  ی قطار ز پنجرهمن ا
  عزیزم

  جای دوبار به
  بار سه

  .دهم تکان می دستم را برایت تکان
■  
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  مهمانی
  
  چندنفر بودیم ما
  غذازدیم سر میز  گپ می که
  گوگ هم روی میز   گردان مرحوم ون آفتاب  گل
  .داد یمی دیگری به این فضا جال
  :  کردی خوب که دقت می اما
  نبودیم  ما

  نفر دیگر بود چند
  غذا،زدند سر میز  گپ می که

  .گوگ هم بود ون خودِ
  ما

  نفر بودیم یک فقط
  سر میز غذا نبودیم که
  قبالً و

  مان گوش
  را

  بودیم بریده
  مان  خوردِ دهان به و

  بودیم    داده
  گفتیم بس که گل می از
   .شنفتیم گل نمی اما
  نفر هم یک آن
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  نبودم من
  . بود گوگ ون

  
  ما

  .همه ون گوگ بودیم
■  
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  ام گی از دست رفته وزن گمشده هم

  :ام نشیند روی شانه آید و می دستی از توی خأل بیرون می
  »!ــ تسلیت آقا «
  »!ــ مُچکّرم، مُچکّرم از شما دستِ مهربان «

  کند وزنی  شانه خالی می
  شوم هول می

  :گردم برمی
  »! دست مهربان! ــ دست مهربان «

  دوم تند می
  گیرم یدوم دستِ دست مهربان را م می

  روح و هردو سبک
  دست در دست
  زنیم و جست می                    

  ...کنیم صحنه را ترک می                                          
■  
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  روز طور که هر همان
  گردی از سر کار برمی

  دهی روی مبل لم می
  بندی و هایت را می چشم
  آهسته

  میری طور خیلی آهسته می به
  خوانی کنی که شعری می داری فکر می زمان هم

  کند که فکر می
  ترین راه مقابله با مرگ آسان

  مردن است
  ای شیوه به

  کامالً 
  آرام و
  .طبیعی

■  
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  !جا بردارید جنازه را لطفاً از این این
  

  درگیرندنوعی با آن  ست که تمام شاعران جهان به ای کلمه مرگ
  :گیرند یمکارش  ی که در شعر بهوقت

  خندد می گیرد قلقلکش می مرگ
  رود می ریسه دل

  کند می غش
  افتد یم
  
  .میرد یم
■  
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  کنم فکر نمی
  

  کنم، چون هستم کنم هستم تعجب نمی که هنوز فکر می از این
  کنم کنم، چون فکر می کنم خواهم بود تعجب نمی که هنوز فکر می از این
  کنم ندگی میکنم، چون ز ام تعجب نمی کنم مرده که هنوز فکر می از این
  کنم کنم حرفی برای گفتن دارم تعجب می که هنوز فکر می از این

  !کنم چون فکر نمی
■  
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  جمعی گور دسته
  

  یفرد دستهی گورهافردی    ی دستهگورهافردی    ی دستهگورها
  یفرد دستهی گورهافردی    ی دستهگورهافردی    ی دستهگورها
  یفرد دستهی ورهاگفردی    ی دستهگورهافردی    ی دستهگورها
  یفرد دستهی گورهافردی    ی دستهگورهافردی    ی دستهگورها
  یفرد دستهی گورهافردی    ی دستهگورهافردی    ی دستهگورها
  یفرد دستهی گورهافردی    ی دستهگورهافردی    ی دستهگورها
  ...ـــافردی ـ ه ی دستهگورهافردی    ی دستهگورها

■  
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  ها الکپشتی  ی حرکت جاودانه ترانه
  

  گویم دخترم تو می ها را دارم تنها به این
  همیشه آخرین ترانه در بازدمِ واپسین

  دارد در ساحلِ اولین سرود دمِ نخستین گام برمی
  رسند مقصد نمی هایی هم که به پشت الک

  روز باالخره یک
  ها خواهد رسید روز مقصد به آن یک                     

  گیرد های دیگر را می شتپ ها سراغ الک و از آن
  ...های دیگری پشت ها هم سراغ الک آن
  
  ام روز، من دیگر پاک مقصد را فراموش کرده آن

  و تو
  بینی، سمتی از همیشه را نمی ام به سرعتِ پریدنِ سایه         

  اما درعوض
  ها ها و ساعت توانی دقیقه می

  های وسیع ساحل بنشینی و روی شن
  ...ها خیره شوی پشت ی الک به حرکت جاودانه

■  
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  ی اول خالی بود نامه
  گذاشت سرم می شناختم و گاه سربه از دوستی که می

  ای نامعلوم رسیده بود ی دوم از جانب فرستنده نامه
  ست شد حدس زد کی که نمی

  :توی آن با خط درشت نوشته بود
  زندگی گاه همین است که هست و«

  »گاه همان است که نیست
  و تنها من، اما تنها 

  روز که یک امید این به
  ی آن نامه یا شعر یا هرچه را پیدا کنم فرستنده

  کنم زندگی می
  

  !خاطر همین تنها به
■  
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  تمام تابستان را
  کنم ای سپری می ای شیشه کشیده در داخل محفظه دراز

  خوبی پیداست چیز به از پشت محفظه همه
  دنیا واضحِ واضح است

  لی ندارمممنونم از همه، هیچ مشک
  تنها درعجبم

  که چرا هنوز کسی پیدا نشده
  .ها را تخمین بزند در تابستان تا تعداد مگس

■  
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